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офіційного опонента на дисертацію Нваодух Ебере Олучі 

«Фемінізація бідності: порівняльне дослідження Нігерії та України», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук 

за спеціальністю 22.00.03 -  соціальні структури та соціальні відносини

Актуальність роботи. Демократизація суспільства представляє 

складний процес удосконалення суспільства у всіх сферах та на всіх рівнях, в 

центрі якого знаходиться стратегія підвищення рівня та якості життя кожної 

людини. Концепція забезпечення благополуччя для всіх і для кожного набула 

значення базової платформи для довгострокової політики сталого розвитку 

ООН як провідного інституту глобального управління.

Тема дисертаційного дослідження відповідає на потребу осмислення та 

знаходження шляхів досягнення двох глобальних цілей сталого розвитку 

ООН на період 2016-2030 років: подолання бідності (Ціль 1) та забезпечення 

тендерної рівності (Ціль 5). Актуальність вирішення проблеми подолання 

бідності з врахуванням тендерного підходу є соціально значущою для 

більшості суспільств як у глобальному, так і в локальних контекстах. Крос- 

національні соціологічні дослідження тендерних аспектів соціальної 

нерівності та бідності розширюють можливості аналізу історичних, 

соціально-економічних, політичних і культурних факторів, що обумовлюють 

нерівності між жінками та чоловіками в доступі до соціальних благ.

В роботі визначається, що в своїй основі бідність є нестачею життєвих 

шансів і можливостей та порушенням людської гідності. Вона вказує на брак 

ключової можливості -  брати ефективну участь у суспільному житті, на 

нездатність прогодувати та одягнути сім’ю, на брак доступу до освіти й 

медицини, на незахищеність, безсилля та виключення окремої людини, 

господарства чи цілої спільноти, а також на вразливість до насильства, а 

нерідко передбачає і життя в маргінальному та нестабільному середовищі. В 

цілому, бідність — це максимальна нестача добробуту, котра визначається
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низькими доходами та неспроможністю отримати основні блага та послуги, 

необхідні для гідного життя. Бідність також передбачає низький рівень охорони 

здоров’я та освіти, брак фізичної безпеки, права голосу та шансів на краще 

життя. Все це обумовлює критику умов і факторів, які обумовлюють бідність, а 

також спрямовують суспільство та систему соціального управління на пошук 

ефективних політик та технологій зменшення і подолання бідності, в першу 

чергу абсолютної бідності, включно злиденності, як крайньої форми 

соціального виключення.

В дисертації зазначається, що фемінізація бідності - це процес, в 

результаті якого бідність стає більш поширеною серед жінок, а жінки -  більш 

вразливими до бідності. Його можна визначити просто як тягар бідності, що 

несуть на собі жінки або як факт того, що вони є більш податливими до 

депривації в сфері прийняття рішень та суспільної участі. Фемінізація бідності 

розглядається авторкою як суспільний процес у ході якого рівень бідності серед 

жінок зростає стосовно чоловічого. Фемінізація бідності демонструє зміну 

пропорцій бідності не на користь жінок чи очолюваних ними домогосподарств. 

Основними проявами фемінізації бідності в сучасних суспільствах можна 

вважати те, що: бідність серед жінок є явищем більш поширеним, ніж серед 

чоловіків; жіноча бідність є більш обтяжливою, ніж чоловіча; жіноча бідність 

зростає відносно чоловічої.

Авторка дисертації робить висновки щодо основних причин фемінізації 

бідності. По-перше, жінки переважно обмежені у можливостях, оскільки 

стикаються з ґендерними упередженнями на робочому місці та в суспільстві в 

цілому. По-друге, в багатьох місцях жінки як і раніше зазнають селективної 

дискримінації в сфері освіти на користь чоловіків. По-третє, жінки значно 

частіше працевлаштовуються на неформальних засадах, котрі не регулюються 

державою, що збільшує можливості для експлуатації. Насамкінець, деякі 

суспільства мають фіксовані Тендерні ролі, котрі постійно послаблюють позиції

жінок.
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Актуальним є підхід порівняльного соціологічного аналізу бідності в 

різних суспільствах. Він дає можливості як визначення особливостей 

суспільних відносин та структур, так і виявлення спільних рис процесу 

фемінізації бідності, уточнюючи поняття та описові моделі. Втім, як слушно 

аргументує авторка, за даними Світового банку та ОЕСР і Нігерія і Україна 

опиняються у доволі подібних рейтингових позиціях світового розвитку, 

зокрема за показниками бідності населення, низьким рівнем економічного 

розвитку, за індексом тендерного розриву та динамікою розшарування й 

соціально-економічної нерівності, що є аргументом більш детального 

вивчення цих країн саме в аспекті порівняння жіночої бідності, виявлення її 

структурних та динамічних параметрів, застосування комплексної 

соціологічної методології відповіді на питання чинників та наслідків того, що 

жінки стають більш уразливими до бідності та які інституціональні чинники 

посилюють депривацію жінок.

В дослідженнях тендерних нерівностей доволі часто не вистачає 

комплексного системного підходу, концептуальних схем пояснення процесів 

сучасних суспільств, що розвиваються. Е.О. Еіваодух проводить 

порівняльний аналіз результатів досліджень бідності та процесів, які 

вказують на те, що фемінізація бідності стає викликом суспільного розвитку, 

переконливо демонструє з одного боку фрагментарність та строкатість 

попередніх досліджень бідності, і зокрема, уразливості жінок до бідності в 

Нігерії та Україні, а з іншого боку невизначеність даного явища як 

системного, недостатнє висвітлення проблеми як процесу фемінізації 

бідності, що потребує відповідної спрямованої політики для його 

пом'якшення, компенсації та подолання в перспективі. Звідси випливає 

потреба переосмислення ключових концепцій та теоретичних підходів до 

визначення чинників та наслідків фемінізації бідності заради осмислення 

сучасних процесів у суспільствах з низькими показниками соціального 

благополуччя, комплексного підходу в вирішенні проблеми бідності, що 

базується на генедрній нерівності та винайдення адекватних способів
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стійкого розвитку сучасних суспільств Нігерії та України. На цю потребу 

звертає увагу авторка дисертації та спрямує своє дослідження на її 

розв’язання.

Заслуговує на увагу ретельний аналіз форм бідності, серед яких 

абсолютна бідність є формою соціального виключення / соціальної ексклюзії 

та однією с провідних форм соціальної депривації, без подолання яких 

суспільство буде відновлювати високий рівень соціальної дистанції, 

соціальної напруги. Процеси гуманізації та демократизації суспільства 

неможливі без зменшення та повної ліквідації бідності, зокрема злиденності 

жінок та чоловіків, від чого залежить рівень та якість життя їх дітей. В 

такому аспекті подолання бідності виступає одним з найважливіших 

напрямів сучасної соціальної політики з врахуванням тендерного підходу як 

на національному, так і локальному рівнях. Це означає, що політика 

подолання бідності має базуватись на врахуванні об’єктивних та 

суб’єктивних, макро та мікро факторів, які можуть суттєво впливати на 

рівень та динаміку бідності жінок як одної з найбільших соціально- 

демографічних груп, та очолюваних жінками домогосподарств як таких, які є 

більш вразливими до бідності.

Привертає увагу обраний авторкою теоретико-методологічний підхід 

структурації Е.Гіденса та реальна соціальна теорія М.Арчер, що "дає 

зрозуміти процес фемінізації бідності як такий, що не лише зумовлюється 

структурами досліджуваних суспільств, людською діяльністю чи їх 

поєднанням, а як зумовлений ними водночас у їхньому впливі на порядок та з 

урахуванням третього чинника -  культури. Кожен із факторів діє окремо і не 

зводиться до інших, але всі вони є взаємозалежними"(С.44). Послідовне 

застосування цього підходу до аналізу обраної проблеми дозволило 

Е.Нваодух сформулювати концептуальний підхід дослідження процесу 

фемінізації бідності та комплексні практичні рекомендації щодо його 

пом'якшення з урахуванням структурних, культурних та діяльнісних 

чинників для різних агентів в Нігерії та Україні (С.159-162).
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Серед зауважень, які можна поставити авторці хочу зупинитись на 

наступному. Одним з комплексних рішень, яке пропонується авторкою на 

основі порівняльного аналізу чинників та наслідків фемінізації бідності в 

досліджуваних країнах є розширення участі жінок в прийнятті управлінських 

рішень (С.108). Виникає питання які механізми такого рішення проблеми 

фемінізації бідності? Жінки дуже диференційована велика демографічна 

група і в одному, й в іншому аналізованих суспільствах, в якій, якщо 

використовувати соціологічний стратифікаційний підхід, класові позиції 

мають значення у доступі до благ та привілеїв не менше (а може й більше) 

ніж тендер, тож якщо доступ до влади та управлінських рішень 

отримуватимуть представниці привілейованих класів, то чи будуть вони 

приймати рішення на користь бідних жінок? Чи ті жінки, які сьогодні мають 

повноту влади, повноважень та власності змінюють ситуацію з фемінізацією 

бідності як на рівні прийняття рішень, так і на рівні цінностей та розширення 

жіночої участі та повноважень на краще в Нігерії та в Україні?

Продуктивним є багатомірний порівняльний підхід авторки до аналізу 

структурних умов ринку праці в Нігерії та Україні, особливості яких 

провокують фемінізацію бідності серед працюючих жінок (С.148). Привертає 

також увагу послідовне виявлення спільних рис процесу та його 

особливостей як у структурному так і в культурному вимірах, які 

зосереджено на визначені обмежуючих тендерних стереотипів, релігії та 

освіті. Втім, виникає питання: якщо в Україні (за результатами досліджень та 

висновком авторки) набагато більш високий рівень освіти жінок, порівняно з 

жінками в Нігерії, і це не є чинником зменшення процесу фемінізації бідності 

в Україні, то чи спрацює рекомендація підвищити рівень освіти жінок в 

Нігерії на зменшення фемінізації бідності? В комплексі з якими чинниками 

чи якою саме має бути освіта для того, щоб змінити ситуацію на краще?

Ці зауваження є підставою для критики широких узагальнень, але не 

підважує результатів проведеного авторкою порівняльного аналізу та його
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висновків, його можна розглядати як питання до дискусії та пошуку 

оптимальних більш сфокусованих формулювань.

В якості рекомендацій для подальшого вивчення та аналізу проблем 

фемінізації бідності можна запропонувати розширити аналіз з феміністичної 

до тендерної платформи, що дозволить дослідити фактори поширення 

бідності серед жінок та чоловіків в контексті їх відносин у сферах 

виробництва, політики, побуту та сім’ї, також вплив на ці процеси 

традиціоналістської тендерної культури та недемократичниих тендерних 

стереотипів. Такий підхід розкриває додаткові можливості для розробки 

ефективних соціальних технологій щодо подолання бідності як серед жінок, 

так і чоловіків, а також серед інших депривованих соціальних груп.

Е.О. Нваодух можна порадити на майбутнє розробити авторську 

програму соціологічного дослідження для подальшого вивчення умов, 

факторів та шляхів подолання бідності на основі тендерного підходу, а також 

зробити свій внесок в розвиток інтегративних статистико-соціологічних 

індексів фемінізації бідності жінок для міжнародних програм крос- 

національних тендерних досліджень, основу якого закладено в даній роботі.

Сформульовані вище зауваження мають скоріше характер 

рекомендацій щодо подальшого впровадження результатів і ніяк не 

знижують високої оцінки роботи та вагомого значення результатів 

дисертаційного дослідження Е.О.Нваодух.

Дисертація та автореферат написані грамотно, науковим стилем; 

виклад наукових положень, матеріалів досліджень та висновків здійснено 

логічно та аргументовано. Текст та автореферат дисертації відповідають 

вимогам ВАК України, автореферат повністю змістовно відображає основні 

положення дисертаційної роботи.

Підбиваючи підсумок зазначеному вище, вважаю, що Ебере Олучі 

Нваодух розв’язала важливу наукову проблему соціологічного порівняльного 

аналізу процесу фемінізації бідності. Результати концепту алізації

забезпечують подолання суперечностей між сучасними маніфестаціями щодо
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тендерної нерівності, практичними формами та наслідками її реалізації в 

контексті різних суспільств, а також їх теоретичними узагальненнями в 

межах соціології. Дисертаційні результати надають можливість оцінити 

причини та наслідки фемінізації бідності, пояснити механізми розвитку цього 

процесу та відповідні практичні рекомендації для різних суб'єктів в Нігерії та 

Україні для впровадження змін на інституційному та діяльнісному рівнях 

щодо його пом'якшення.

Дисертаційна робота та автореферат відповідають вимогам МОН 

України та пунктам 11, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету міністрів № 567 від 24 липня 2013 року 

(зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету міністрів №656 від 

19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), а автор 

Нваодух Ебере Олучі заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 - соціальні структури 

та соціальні відносини.

Офіційний опонент:
доктор соціологічних наук, доцент,
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В І Д Г У К
офіційного опонента

на дисертаційну роботу Неаодух Ебере Олучі на тему 
«Фемінізація бідності: порівняльне дослідження Нігерії та України»,

подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата соціологічних наук за спеціальністю 

22.00.03- «Соціальні структури та соціальні відносини»

Актуальність обраної теми. Робота присвячена дослідженню факторів 

розвитку такого явища як фемінізація бідності у порівняльній перспективі та 

розробці ефективних пропозицій з її подолання.

Проблема бідності в тій чи іншій формі має прояв у будь-якому 

суспільстві. Економічні перетворення, що здійснюються в останні роки мають 

важкі наслідки для всього населення, але однією з найбільш сильно 

постраждалих соціальних груп виявляються жінки. Саме тому широке 

розповсюдження в колах фахівців отримали ідеї про «жіноче обличчя» бідності.

Останнім часом, як в академічних колах, так і в колах, що приділяють увагу 

політиці розвитку, ведуться широкі дискусії з проблем фемінізації бідності. 

Однак не існує ясності в питанні того, що ж означає цей феномен, і яким чином 

фемінізація бідності може отримати емпіричне підтвердження. Традиційно, у 

міжнародній практиці досліджень фемінізація бідності пов'язувалася насамперед 

із значним підвищенням частки сімей, що очолюються жінками, а також 

підвищенням рівня участі жіночої половини населення в неформальних низько- 

дохідних видах діяльності.

Наразі існуючі численні дослідження показують, що чоловіки і жінки 

відчувають бідність по-різному, а статус бідності жінки не може визначатися за 

рівнем бідності сім'ї. Менш зрозуміле питання зв'язку між рівнем бідності сім'ї і 

добробутом жінок, або, іншими словами, посилюється або зникає тендерна 

дискримінація в умовах бідності?

Незважаючи на цю неясність, численні дослідження, в тому числі 

міжнародні, концентрували свою увагу на не доведеному зв'язку між тендерною 

нерівністю та розширенням масштабів бідності. За даними ПРООН «У бідності
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жіноче обличчя», з 1.3 мільярда людей, що живуть в бідності, 70% - жінки. 

Однак брак систематичної інформації, що сегрегує витрати і споживання на 

тендерній основі, означає, що такі поширені заяви нерідко засновані на 

сумнівних припущеннях. Отже, існує потреба в подальших дослідженнях з 

метою уникнення створення спрощених зв'язків, між бідністю та її тендерною 

складовою.

На додаток існує і проблемна ситуація для соціологічного аналізу, яка 

полягає в глибокій суперечності, які склалися між формальним курсом на 

демократизацію суспільства, що обрана багатьма країнами світу, на втілення в 

життя принципу «рівних прав і можливостей» статей, - з одного боку, і 

домінуючим курсом на лібералізацію економічних та соціальних відносин, що 

фактично призводить до погіршення стану населення в цілому та стану жінок, 

зокрема.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій. Огляд літератури за темою демонструє ґрунтовне ознайомлення 

авторки дослідження зі спеціальною англомовною літературою, її вміння 

систематизувати джерела, виділяти суттєве, оцінювати зроблене раніше іншими 

дослідниками, визначати головне.

Склад і структура задач дисертації забезпечують досягнення мети 

наукового дослідження. Робота побудована за цілісною схемою, окремі 

підрозділи логічно пов’язані між собою, що забезпечує комплексний підхід для 

досягнення мети дослідження.

Наукова новизна дисертації. У дисертації на підставі дослідження та 

адаптації світового досвіду до реалій України та Нігерії визначено подібні і 

відмінні характеристики структурного процесу фемінізації бідності та 

визначенні структурні і діяльнісні чинники відтворення цього процесу у 

зазначених країнах.

Серед положень дисертаційної роботи, привертає увагу спроби авторки 

дослідження представити концептуальні схеми фемінізації бідності як 

соціального процесу, які можуть бути застосовані для порівняльного аналізу
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таких країн як Україна та Нігерія, та з позиції теорії структурації розкрити 

соціальні механізми перебігу та відтворення процесу фемінізації бідності в обох 

країнах.

Дисертаційна робота складаються зі вступу, трьох розділів, висновку, 

списку використаних джерел, робота містить 115 посилань.

Перший розділ « Теоретичні засади соціологічного вивчення фемінізації 

бідності» присвячено визначенню ключових понять та теоретичному аналізу 

фемінізації бідності, як з позицій класичних соціологічних теорій мікро- та 

макрорівня, так і з позицій теорії агентності-структури, яка використовується 

автором в якості методологічної рамки дослідження фемінізації бідності.

Авторкою дослідження прореферована певна теоретична рамка для аналізу 

процесів фемінізації бідності та узагальнені існуючі визначення фемінізації бідності 

у її функціональному, культурному та структурному аспектах.

Другий розділ « Порівняльний аналіз фемінізації бідності в Нігерії та 

Україні» присвячено опису соціально-економічного підґрунтя фемінізації 

бідності в Нігерії та Україні, спираючись на огляд літератури з причин та 

основних наслідків фемінізації бідності. Авторка дослідження доводить, що 

попри рух світу в бік економічного та регіонального розвитку, обсяги жіночої 

бідності продовжують зростати. Цілком слушно в дослідженні зазначено, що не 

дивлячись на те, що нігерійський та український уряди прагнуть знизити рівень 

бідності, докладаючи до цього певні зусилля, значних успіхів досягти ще не 

вдалося.

Дисертаційне дослідження побудовано автором на основі порівняння 

феномену фемінізації бідності України та Нігерія, як таких країн що 

розвиваються. Таке порівняння, безумовно може бути цікавим з пізнавальної 

точки зору.

Третій розділ «Нерівність на ринку праці як чинник фемінізації бідності в 

Нігерії та Україні (за результатами експертних оцінок)» присвячено вивченню 

причин й особливостей нерівності на ринку праці як чинника фемінізації бідності 

в Україні та Нігерії. Спираючись на дані експертних оцінок здійснена спроба

з
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представити схожі та відмінні риси в Нігерії та Україні.

Повнота викладення основних результатів дисертації в опублікованих 

працях. Публікації у фахових та інших наукових виданнях за темою 

дисертаційного дослідження свідчать про достатньо повне відображення 

суттєвих положень дисертації. Зміст автореферату та основних положень 

дисертації є ідентичними та відображає основні положення дисертаційної 

роботи.

Практичне значення роботи. Практичне значення отриманих результатів 

полягає у можливості використати результати дослідження для розробки 

інклюзивної соціальної політики щодо жінок в Україні та Нігерії. Матеріали та 

результати дослідження можуть бути використані для підвищення тендерної 

обізнаності та чутливості за допомогою навчальних програм підвищення 

кваліфікації державних службовців та представників органів місцевого 

самоврядування, в межах програм і проектів недержавних організацій з метою 

підвищення жіночої самосвідомості та поглиблення тендерно чутливого знання.

Запропоновані рекомендації щодо подолання фемінізації бідності в 

країнах мають адресний характер і враховують специфіку ключових 

зацікавлених сторін в аспекті їх компетентності та агентного потенціалу, що 

посилює їх потенційну ефективність і прагматичну спрямованість.

Зауваження. Вважаємо за доцільне висловити свою позицію стосовно 

деяких положень проведеного дослідження.

1. Дисертаційна робота присвячена порівнянню причин та наслідків 

фемінізації бідності в Україні та Нігерії. Проте викликає певні зауваження щодо 

коректності порівняння України та Нігерії взявши за основу такий критерій 

порівняння як «країни, що розвиваються». Виходячи з відсутності 

загальновизнаного визначення терміну «країна, що розвивається» {Developing 

countries) (до яких теоретично відносять ті держави та країни, які мають більш 

низький рівень ВВП на душу населення порівняно з іншими країнами) рівень 

розвитку країн, що розвивається може різнитися у надзвичайно широкому 

діапазоні.
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Згідно типології ООН, який використовується при розрахунку Індексу 

людського розвитку (Human Development Index) (який є комплексним 

порівняльним показником очікуваної тривалості життя, грамотності, освіти та 

рівня життя і використовується для оцінки впливу економічної політики на 

якість життя) Україна та Нігерія віднесені до різних груп країн. Так, Україна є 

країною з високим індексом людського розвитку, Нігерія -  країною з низьким 

індексом людського розвитку (Див.: «Індекси та індикатори людського розвитку, 

2018» (Human Development Indices and Indicators, 2018 Statistical Update)).

Україна та Нігерія є країнами з принципово відмінним економічним, 

соціальним та культурним бекграундом. Тому підстави для порівняння мали б 

бути ретельно обґрунтовані.

Крім того, жанр наукової дисертації передбачає нейтральне визначення 

ключової категорії у визначеному дослідницькому полі. А інакше висновок, що 

визначений у назві дисертаційної роботи передбачає її вектор. І тоді весь 

матеріал втрачає об’єктивність.

2. Роботі бракує точності наведених даних, а також присутня низка 

фактологічних помилок та невідповідностей, що можуть призвести автора до 

некоректних висновків.

Так, автор у розділі 1.2 (с. 31 ) в контексті латентних труднощів називає 

ранній вихід на пенсію (у випадку України), що є чинником відтворення наявних 

нерівностей всередині суспільств. На ст. 64 автор також констатує, що « 

на 2012 рік, згідно з трудовим кодексом, пенсійний вік для жінок складав 

років, а для чоловіків -  60 років. Але внаслідок пенсійної реформи вихід на пенсію 

в Україні в майбутньому буде залежати від кількості років трудового стажу, 

котрий починаючи з 2019 року, має складати щонайменше 15 років (за деякими 

виключеннями), а до 2035 року має збільшитися до 35 років].

Нагадаємо, що пенсійний вік визначається Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з 2012р. і для жінок 

передбачено поступове (по півроку за рік) підвищення пенсійного віку до 60 

років (ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


страхування» (у новій редакції, відповідно до прийнятого Верховною Радою 

України Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи» №3668-6 від 08.07.2011). Зміни відбуватимуться щороку. З 

01.01.2019р. по 31.12.2019 р. страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію 

за віком складатиме: не менше 26 років. При страховому стажі від 16 до 26 років 

пенсійний вік наступає у 63 р. При страховому стажі від 15 до 16 років -у  65р.

Одним з факторів, що впливає на жіночу бідність у дослідженні визначено 

розлучення. Авторка називає цю проблему актуальною для України тому, що 

«Україна є країною з найвищим показником розлучень в Європі» (с. 53). Проте 

слід зауважити, що в Україні майже 90% населення проживають у складі сім’ї, 

основною формою якої є зареєстрований шлюб. І хоча упродовж останніх років 

фіксується зменшення кількості зареєстрованих шлюбів, загальний коефіцієнт 

шлюбності в Україні перевищує коефіцієнт шлюбності країн Євросоюзу майже 

у два рази. А високий рівень розлучень обумовлений високим рівнем реєструємої 

шлюбності і показник коефіцієнта нестабільності шлюбу (відношення кількості 

розлучень і шлюбів, що зареєстровано упродовж року), в Україні знаходиться на 

середньоєвропейську рівні. До того ж відповідно до Сімейного кодексу України 

після розірвання шлюбу може виникнути право на утримання (після розлучення 

право на утримання має той з подружжя, хто за певних обставин потребує такого 

утримання). Окрім того, що батько після розлучення має утримувати своїх 

неповнолітніх дітей, він також зобов’язаний утримувати свою вагітну, вже 

колишню, дружину. Як і всі малозабезпечені сім'ї, розлучена жінка після 

розірвання шлюбу має право отримувати пільги, спрямовані на надання 

матеріальної допомоги нужденним громадянам.

Неточність наведених у роботі даних є наслідком запозичених даних у 

інших дослідників (про що безпосередньо згадується у роботі на с. 111). При

б
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цьому дані Державної служби статистики Україні автором не використовуються 

(хоча Держстат України має і англомовні версії даних).

3. Викликає певні сумніви в науковій достовірності низка тез-тверджень 

авторки. Робота містить множину оціночних, часто суб’єктивних суджень, 

інколи бездоказових та не підтверджених посиланнями.

«В Нігерії та Україні жінок сприймають як м ’яких, слабких істот, або як 

матусь, внаслідок чого від них переважно очікується вміння зладнати з 

домашніми справами, «жіночими» заняттями та управлінськими обоє ’язками 

нижчої ланки». В Україні, що також є патріархальним суспільством, ключові 

рішення всередині сім ’ї теж лежать на чоловіках, що формує серед українських 

жінок схильність виводити свою сім ’ю з-під будь-якого можливого ризику. 

Жінок в обидвох країнах також явно та неявно маргіналізують на робочому 

місці: через занижену зарплатню та через скляну стелю» (с.37)

Не зрозуміло на якому підґрунті робляться висновки стосовно 

патріархального типу українського суспільства, при тому, що в тексті дисертації 

ця теза не розкривається. Так, дослідники української ментальності 

стверджують, що жінка на теренах сучасної України завжди посідала значуще 

місце в родині і суспільстві. Жінки були рівні з чоловіками. Специфіка 

української сім’ї дістала відображення в особливостях української національної 

психології в якої передусім домінує жінка. Це віддзеркалюється у фольклорі, 

традиціях, звичаях та обрядовості українців. Для прикладу, можна навести ряд 

обрядів, в яких головна роль відводиться жінці. Мова йде про перевагу жіночого 

елементу в українській національній психології, та про жіноче начало в 

українському національному характері.

« В радянських конституціях 1936 та 1977років проголошувалася рівність 

прав чоловіків та жінок, але будь-яке неупереджене дослідження одразу виявило 

б, що ці конституційні норми не діяли, оскільки жінок сприймали крізь призму 

глибоко укорінених патріархальних стереотипів, згідно з якими, чоловіки 

вважалися рушійною силою й опорою суспільства, в той час як жінкам 

відводилася роль домогосподарок та хранительок сім ’ї.» (с. 62).
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Виникає логічне запитання про які «неупереджені дослідження» в даному 

випадку йдеться і що є свідченням не дієвості конституційних норм того часу 

авторкою також не називаються, та данні, що підтверджують такий висновок не 

наводяться.

«Як в Україні, так і в Нігерії, чоловіки переважають у  сфері бізнесу, мають 

кращі кар’єрні можливості та контролюють засоби виробництва. З цією 

нерівністю боролися цілими десятиліттями, докладаючи багато зусиль, щоб із нею 

зладнати, та все ж вона продовжує існувати й надалі» (с.52). Також хотілось би 

побачити приклади такої боротьби.

У параграфі 2.3 «Наслідки фемінізації бідності» наводиться теза, що «в 

Україні фемінізація бідності є наслідком безробіття чи неповної зайнятості 

жінок. Хоча рівень безробіття серед чоловіків є вищим, жінки менше залучені в 

економічну активність на ринку праці і частіше вимушені відмовлятися від 

трудової активності», (с.97). Така теза також потребує більш ретельних доказів 

тим більше, що як доводять українські дослідження, тендерна нерівність, 

принаймні у сфері зайнятості не має яскраво вираженого дискримінаційного 

характеру, хоча в окремих сферах економіки тендерні диспропорції є суттєвими.

«У 2008 році на українську економіку накотилась чергова криза. Ця 

економічна криза була логічним наслідком економічної та соціальної політики, 

котра створювала дисбалансу економічній системі. Хоча економічний спад вдарив 

по всій економіці, його наслідки знаною мірою вилилися у  дискримінацію жінок на 

ринку праці. Дискримінація була зумовлена урядовою політикою, що 

впроваджувалася з наміром перерозподілити ресурси в економіці країни», (с.56). 

«За останні два роки криза та війна радикально погіршили стандарти життя в 

Україні» (с.69).

За відсутності прикладів урядової політики стосовно дискримінації подібні 

висновки для наукового дослідження є легковажними. Наведені цитати та 

висловлювання мають здебільшого абстрактно категоричні, прямолінійні 

характери. Автор оперує скоріше повсякденними уявленнями та 

розповсюдженими стереотипами, ніж науковими категоріями.
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В реальності процеси набагато складніші, і можна було б опонувати по 

кожній з перерахованих авторкою роботи позицій. Такі тези цілком можна 

трактувати і з точки зору суб’єктивної позиції тих чи інших авторів, внаслідок того, 

що жодна з них не доведена, принаймні статистично, або з урахуванням аналізу 

законодавства і звучать в цьому контексті не органічно, «притягнутими за вуха».

Науковець має доказово підтверджувати ті чи інші свої тези. Наведені 

данні, що не підтверджуються джерелами, відповідно призводять і до 

помилкових висновків. І тоді весь матеріал втрачає об'єктивний характер, будучи 

підігнаним під суб'єктивну передзахісну тезу. Що, власне, і сталося з цією роботою.

4. Недоліком роботи є також переважне використання застарілих даних. 

( Індексгендерних розривів 2013р., М ОП — дані 2003, UNDP, SIDA, 2003, UNICEF 

— дані 1999; Світовий банк — дані 1999, 2002, Всесвітній економічний форум, 

2013р.). Такі дані з ’являються в роботі внаслідок запозичення з інших тестів і 

складається враження, що автор не вважав за необхідне зробити самостійний аналіз 

існуючих у достатній кількості останніх найсвіжіших міжнародних даних а також 

даних національних статистик.

5. Дисертаційна робота -  вельми об'ємна -  170 сторінок. При цьому значна 

частина цього обсягу досягається за рахунок реферативного переказу низки 

відомих досліджень, причому, на наш погляд, ідеї, вельми факультативні з 

точки зору розкриття теми, заявленої автором дисертації. Так, якщо ситуація в 

Україні для автора є невідомою та такою, що передбачає «зовнішній погляд» з 

більшою опорою на вже існуючі дослідження (і це може більшою мірою 

виправдовувати подекуди поверхневий аналіз), то ситуація в Нігерії є для 

авторки дослідження «внутрішнім середовищем», тому логічно було б очікувати, 

що ми побачимо більш глибокий аналіз макро- і мікро факторів, що впливають 

на фемінізацію бідності в Нігерії, але на жаль цього не відбулось.

6. Викликає також подив наведені автором перепони для проведення 

експертного дослідження, як то:

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


1. Мовний бар’єр. Доступна англомовна література, присвячена українському 

аспекту досліджуваної теми, лише частково відображає досліджувані реалії, 

оскільки значна кількість матеріалів опублікована українською мовою.

2. Пошук експертів та планування зустрічей з ними. Деякі з експертів, що спершу 

погодилися на інтерв ’ю, згодом відмовилися через брак належних знань по темі.

3. Складання графіків. Експерти мають насичений графік, а інколи взагалі не 

виходять на зв ’язок. їм доводилося спеціально виокремлювати час для інтерв ’ю.

4. Перешкодою також виявилось пересування в Україні за низьких температур, під 

дощем та снігом.

5. Під час перебування в Нігерії бракувало часу, оскільки доводилося в певні моменти 

летіти до України. Перельоти та поїздки на дальні відстані для зустрічі з 

експертами потребували значних грошових витрат.» (с. 111)

«. Низькі температури, сніг та дощ» в якості перепони для проведення

інтерв’ю викликають подив та посмішку, особливо з урахуванням того, що всі 

названі п’ять українських експертів проживають у м.Києві (що також навряд чи 

потребувало значних фінансових ресурсів). Причому в Нігерії, дозволимо собі 

припустити, низьких температур та снігу не було.

Висновок: Зазначені недоліки знижують враження від дисертаційного 

дослідження Нваодух Ебере Олучі. Разом з тим, констатуємо, що дисертанткою 

проведена значна робота з узагальнення, аналізу, систематизації попереднього 

досвіду досліджень фемінізації бідності.

Приймаючи до уваги, що дисертація молодого дослідника є першим 

досвідом серйозної наукової праці, вищезгадані зауваження слід розглядати як 

повчальні та такі, що сприятимуть подальшому творчому та науковому 

зростанню.

В цілому дисертантка продемонструвала певні кваліфікаційні ознаки, що 

відповідають науковому ступеню, що здобувається -  пошук актуальної 

проблеми, вміння формулювати цілі дослідження та постановку його завдань, 

вибір необхідних методів дослідження та вміння їх використовувати, вміння 

узагальнювати та аналізувати результати.
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У підсумку мені залишається лише побажати авторці удачі та творчого 

натхнення. Я впевнена, що існуючі зауваження не вплинуть на рішення членів 

Спеціалізованої ради проголосувати за надання авторові вченого ступеню.

На підставі вищезгаданого можна зробити висновок, що дисертаційна 

робота та автореферат Нваодух Ебере Олучі ’’Фемінізація бідності: порівняльне 

дослідження Нігерії та України” відповідають вимогам МОН України та пунктам 

11, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету міністрів № 567 від 24 липня 2013 року (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету міністрів №656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. 

та № 567 від 27.07.2016 р.), а авторка дослідження Нваодух Ебере Олучі 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата соціологічних наук за 

спеціальністю 22.00.03 -  «соціальні структури та соціальні відносини».

Офіційний опонент 
Кандидат соціологічних наук, 
старший науковий співробітник,

Провідний експерт соціальних та 
тендерних програм Центру 
економічних та політичних 
досліджені ім. О.Разумкова

О.М.Пищуліна

Підпис засвідчую,

Г енеральний директор 
ім.О.Разумкова

А.В. Рачок
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